Απαντήσεις και διευκρινήσεις σε ερωτήματα και σχόλια
διαγωνιζομένων :

1. ‘Έντυπο οικονομικής προσφοράς και δήλωση ΕΕΕΣ ΕΑΔΗΣΥ
Οι διαγωνιζόμενοι θα παραλάβουν σε επεξεργάσιμη μορφή (WORD) προς συμπλήρωση
τόσο το έντυπο οικονομικής προσφοράς όσο και τη δήλωση ΕΕΕΣ ΕΑΔΗΣΥ, από την
ιστοσελίδα του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΊΑΣ ΑΕ.
Τα παραπάνω έντυπα αφού συμπληρωθούν, υπογραφούν από τους νομίμους
εκπροσώπους των διαγωνιζομένων φορέων και σφραγιστούν σε κάθε σελίδα, θα
υποβληθούν στον φάκελο της προσφοράς κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

2. Υπογραφή εντύπου τεχνικής προσφοράς.
Η αναφερόμενη στο άρθρο 20.2 απαίτηση, επί ποινή αποκλεισμού, της υπογραφής του
εντύπου της τεχνικής προσφοράς από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή της
κοινοπραξίας, εννοεί την απαίτηση το σύνολο των εντύπων (με αρίθμηση 1 έως 5) του
συγκεκριμένου άρθρου, που αποτελούν την τεχνική προσφορά του προσφέροντος, πρέπει
να φέρουν την σχετική υπογραφή.

3. Απαιτήσεις άρθρων 19.5, 19.6 και 19.7
Σε περίπτωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό κοινοπρακτικού σχήματος, τότε τα
αναφερόμενα κριτήρια στα άρθρα 19.5, 19.6 και 19.7 πρέπει να ικανοποιούνται από τον
κάθε μέλος της κοινοπραξίας ξεχωριστά. Διευκρινίζεται ότι ο απαιτούμενος ετήσιος κύκλος
εργασιών (τζίρος) αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων είτε της κάθε εταιρείας είτε του
κάθε μέλους κοινοπραξίας.
Η τριετία αναφοράς για τον ελάχιστο απαιτούμενο ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρος) είναι η
2015-2016-2017, όπως αυτή θα πιστοποιείται είτε από δημοσιευμένα κατά Νόμο στοιχεία
είτε από βεβαίωση ορκωτού λογιστή.

4. Στοιχεία παραρτήματος Α
Τα στοιχεία προς τεκμηρίωση των ζητουμένων υπό τα στοιχεία από Α1 έως και Α4 του
Παραρτήματος Α θα συνταχθούν και θα υποβληθούν σε αντίστοιχα κείμενα με ευθύνη των
διαγωνιζόμενων. Τα κείμενα θα συμπεριληφθούν εντός του σφραγισμένου φακέλου
τεχνικής προσφοράς.

5.

Κατάθεση προσφορών διαγωνιζομένων

Προς διευκόλυνση των διαγωνιζομένων και αποφυγή ασαφειών η κατάθεση των φακέλων
προσφορών των διαγωνιζομένων θα γίνεται στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΊΑΣ ΑΕ έως
την ημερομηνία και ώρα λήξης της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής. Η κατάθεση των
προσφορών δύναται να γίνει είτε ιδιοχείρως από τους νομίμους κατά περίπτωση
εκπροσώπους των διαγωνιζομένων εταιρειών ή σχημάτων (πρόβλεψη άρθρου 3.3 της
Διακήρυξης), είτε με συστημένη επιστολή προς το ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΊΑΣ ΑΕ.

6. Υποβολή δικαιολογητικών άρθρου 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7 και 19.8
Τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαιτούμενα στα άρθρα 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7
και 19.8 θα συμπεριληφθούν στον σφραγισμένο φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

7. Στοιχεία εγγυητικής επιστολής
Τα στοιχεία αριθμός - έτος - τίτλος έργου, που πρέπει να αναγράφονται στο κείμενο της
εγγυητικής επιστολής είναι αντίστοιχα : 100ΝΣΥΛ - 2018 - ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ.

